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Warszawa, dnia 08 października 2018 r.

ROZEZNANIE CENOWE RYNKU

Zamawiający – Urząd Transportu Kolejowego (UTK) – planuje udzielenie zamówienia 
na wykonanie Studium Wykonalności (zwanego dalej „SW”) Projektu, który został opisany 
poniżej w Przedmiocie zamówienia. W celu wyboru właściwej procedury postępowania 
niezbędne jest oszacowanie wartości zamówienia. Mając na uwadze Państwa doświadczenie, 
Zamawiający zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w tym zakresie i przesłanie informacji 
dotyczących szacunkowych cen i kosztów, które będą pomocne w szacowaniu wartości 
przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia będzie opracowanie SW dla Projektu pozakonkursowego 
pn. „Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania 
i Monitorowania Maszynistów” przewidywanego do realizacji w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Zasadniczym celem Projektu jest stworzenie rozwiązania systemowego w zakresie 
egzaminowania kandydatów na maszynistów, certyfikacji egzaminatorów i  instruktorów przy 
wykorzystaniu określonych narzędzi. Powyższe zadanie należało będzie do kompetencji 
Prezesa UTK będącego krajową władzą bezpieczeństwa. System ten obejmuje opracowanie 
narzędzi do prowadzenia czynności w zakresie egzaminowania maszynistów przy 
wykorzystaniu zakupionych w tym celu symulatorów. oraz stworzenia narzędzia 
informatycznego do monitorowania maszynistów.
SW powinno być opracowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami, wytycznymi 
i rekomendacjami w tym zakresie dla projektów realizowanych w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w szczególności z  aktualnymi 
Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, 
w tym generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
SW powinno zawierać w szczególności: 

1) Identyfikację projektu
2) Definicję celów projektu 
3) Analizę wykonalności i rozwiązań alternatywnych
4) Analizę finansową
5) Analizę kosztów i korzyści 
6) Analizę wrażliwości i ryzyka

Zakres prac Wykonawcy w ramach zamówienia obejmie również usługi w zakresie udzielania 
wyjaśnień i odpowiedzi na etapie oceny wniosku o dofinansowanie przez Instytucję 
Pośredniczącą oraz stosowną aktualizację SW. Aktualizacja SW polegać będzie 
na dostosowaniu treści dokumentu do uwag i zaleceń zgłoszonych w procesie oceny wniosku 
o dofinansowanie. 
W ramach kalkulacji Zamawiający prosi o podanie ceny netto i brutto wykonania 
SW w następujących wariantach:

1) przygotowanie i dostarczenie SW w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
2) przygotowanie i dostarczenie SW w terminie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

http://www.utk.gov.pl/
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Informacje o szacunkowej wartości zamówienia należy przesłać na adres e-mail: 
zamowieniapubliczne@utk.gov.pl w terminie do 23 października 2018 r.
Zamawiający informuje, że przedmiotowa wycena nie będzie stanowić oferty w rozumieniu 
art. 66 KC, a niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 
z późn. zm.).

Z poważaniem

PIOTR COMBIK
ZASTĘPCA DYREKTORA 

DEPARTAMENTU PERSONELU I 
PRZEPISÓW

/Dokument podpisano kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym./

Informacje w tej sprawie można uzyskać pod numerem tel.: 22 749 15 40
Urząd Transportu Kolejowego – Biuro Dyrektora Generalnego
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przetwarza przekazane dane osobowe zgodnie z przepisami. Szczegółowe informacje 
znajdują się na stronie www.utk.gov.pl/pl/rodo
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